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ידין ענתבי מנסה להרגיע" :רוב הכסף שנמצא בהסדרים יוחזר למשקיעים ,במניות
או בדחייה של חוב"
הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר ,טען במהלך כנס  BestPraciceשל פורום  ,CFOכי הממשלה לא
צריכה לממן גופים שלא מצליחים להחזיר הלוואות
אריאל אטיאס
09/09/2009 12:21:15

אפריקה ישראל מחזיקה בכ 60%-מתוך סך של  12.8מיליארד שקלים הנמצאים כיום בהסדרי חוב בפועל או
בתהליך .בהתייחסות לכך ,ידין ענתבי ,הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר ,טוען כי הממשלה לא צריכה
לממן גופים שלא מצליחים להחזיר הלוואות ואומר ,כי "זה לא שלא יהיה פה קשה אם גוף גדול יתמוטט ,אך בסופו
של דבר זה רק אומר שהבעלות עוברת לגוף אחר".
ענתבי המשמש בתפקידו הנוכחי משנת  2005ונמצא במשרד האוצר מזה  11שנה ,סקר במהלך כנס  BestPraciceשל
פורום  CFOאת ההתפתחויות הסדרי החוב בישראל ואמר ,כי "הסדרי החוב שקיימים או מתעסקים איתם היום
מאוד רלוונטיים לעיצוב החוב בישראל בשנים הקרובות".
בהתייחסות להתפלגות האשראי במשק אמר ענתבי ,כי "בשנת  2008הייתה תקופה בה שוק האשראי החוץ בנקאי
נכנס לקיפאון מסוים ,אך עכשיו אנחנו רואים את הדברים חוזרים למגמת הצמיחה בה שוק האשראי החוץ בנקאי
גדל על חשבון האשראי הבנקאי ואני מאמין שהמגמה הזאת תימשך גם לאורך העשור הבא".
נכון לסוף החציון הראשון של  2009היו במשק  758מיליארד שקלים אשראי .כ 49%-אשראי חוץ בנקאי ו51%-
אשראי בנקאי .זאת לעומת  2003בה  23%מהאשראי היה חוץ בנקאי ו 73%-היה בנקאי בנקאי.
כיום ישנן  27חברות בישראל אשר נמצאות בתהליכים של הסדרי חוב .סך הכספים בהסדרים נאמדים בכ12.8-
מיליארד שקל ערך נקוב ,מתוך זה אפריקה ישראל אחראית לכ 7.5-מיליארד שקל ע.נ ..בין החברות אותם מנה
ענתבי ניתן למצוא את אברות ,דיגל ,דירקט קפיטל ,לידר ,לידיקום ,פרופיט ,אוסיף ,פולישק ועוד.
"רוב הכסף שנמצא בהסדרים יוחזר למשקיעים ,בין אם באמצעות מניות ובין אם בדחייה של חוב" ,אומר ענתבי.
"אנחנו נמצאים כיום בסביבה סבירה של הסדרי חוב ,כאשר עקומת הלמידה הינה מהירה מאוד .אני בטוח
שהסדרים שיגיעו בשנה הבאה יטופלו בצורה הרבה יותר מהירה בעקבות הניסיון שנצבר".
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